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Hlavní cíl rodinné politiky v JMK

• podpora rodin a ocenění jejího přínosu pro společnost

• podporou vhodných podmínek a příznivého prostředí pro rodiny umožnit
členům rodin svobodně realizovat vlastní životní strategie v naplňování
rodičovských i profesních plánů



Platné dokumenty

Koncepce rodinné politiky JMK 2015-2019
• schválena v prosinci 2014

• zastřešující dokument stanovující cíle RP a

5 prioritních oblastí podpory

Akční plán rodinné politiky JMK na rok 2019
• schválen v únoru 2019

• vychází z koncepce a konkretizuje opatření

a aktivity pro příslušný kalendářní rok

ke stažení na www.rodinnapolitika.cz

http://www.rodinnapolitika.cz/
http://www.rodinnapolitika.cz/webfiles/soubory/koncepce_rodinne_politiky_na_obdobi_2015_2019.pdf


Koncepce rodinné politiky JMK 2015-2019
Priorita 1: 

Podpora vytváření 
vhodných životních 

podmínek pro 
fungování rodin a 

spoluvytváření 
prostředí příznivého 

rodině

1.1. Opatření v oblasti 
materiální pomoci

1.2. Opatření v oblasti 
rozvoje infrastruktury

Priorita 2: 

Slučitelnost rodiny a 
zaměstnání

2.1. Opatření v oblasti 
podpory zaměstnavatelů

2.2. Opatření v oblasti 
podpory pečujících rodičů

2.3. Opatření na podporu 
zaměstnanosti absolventů 

a mladých lidí

2.4. Prorodinná opatření 
v orgánech a organizacích 

Jihomoravského kraje

Priorita 3: 

Podpora služeb pro 
rodiny

3.1. Opatření v oblasti 
podpory služeb 

podporujících rodinné 
vztahy, partnerské a 

rodičovské kompetence

3.2. Opatření v oblasti 
podpory služeb 
institucionální i 

neinstitucionální péče o 
děti

3.3. Opatření na podporu 
zdravého životního stylu 

rodiny

3.4. Opatření na podporu 
mezigeneračních vztahů

3.5. Opatření na podporu 
rodin v obtížné životní 

situaci nebo se specifickou 
potřebou

Priorita 4: 

Osvětově informační 
činnost

4.1. Opatření na podporu 
informovanosti a 

propagace témat rodinné 
politiky

4.2. Opatření na podporu 
webového portálu a 

elektronických 
komunikačních médií

Priorita 5:

Institucionální 
zabezpečení rodinné 

politiky

5.1. Opatření na podporu 
tvorby pro-rodinných 

opatření na úrovni obcí

5.2. Opatření na podporu 
institucionálního 

zabezpečení na úrovni 
Krajského úřadu JMK

5.3. Opatření na podporu 
spolupráce různých 

společenských subjektů 
v oblasti rodinné politiky



• Opatření 3.5. na podporu rodin v obtížné životní situaci nebo se specifickou

potřebou

• 3.5.1 Podpora programů pro osoby pečující o zdravotně postiženého člena

rodiny nebo seniora

• Podpora je realizovaná v rámci „Dotačního programu na podporu pečujících

osob“ – od roku 2016

• Memorandum o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Unií pečujících z.s.

uzavřené 22. 11. 2017 na dobu 5 let

• Charley Tramp – dotace na pořízení vozu

• Konference o podpoře pečujících osob, 3. června 2015 – materiální a finanční

podpora akce

• Finanční podpora spotu pro kampaň Fandíme pečujícím – Klára pomáhá z.s.

Priorita 3: Podpora služeb pro rodiny



Podporované aktivity:

• vzdělávací a podpůrné programy pro osoby neformálně pečující o člena
rodiny se zdravotním postižením nebo seniora (semináře, kurzy, duchovní
programy, programy pro rozvoj osobnosti, svépomocné skupiny,
poskytování poradenství a podpory zejména v přirozeném prostředí
pečujícího),

• osvětově-vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost na téma neformální
péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora,

• rozvoj dobrovolnictví v oblasti neformální péče (osvěta veřejnosti,
vzdělávání a nábor dobrovolníků, dobrovolnická činnost v přirozeném
prostředí opečovávaného).

• Oprávnění žadatelé – NNO

• Rozsah podpory 50-100 tis. Kč

Dotační program

rok
žádosti 
podané

žádosti 
podpořené

vyplaceno 
v Kč

2016 17 16 1 000 000

2017 26 23 1 500 000

2018 19 19 1 500 000

2019 20 18 1 500 000



Memorandum o spolupráci

Účelem spolupráce v oblasti podpory neformálně pečujících osob je
oboustranný zájem na:

1. Zlepšení postavení neformálně pečujících a podpora změny jejich vnímání
společností.

2. Zlepšení vnímavosti veřejnosti laické i odborné k potřebám a problémům
neformálně pečujících osob.

3. Posílení přirozených rodinných vazeb a zvýšení rodinné solidarity a
mezigeneračního soužití.

4. Upevnění a vytváření přirozené komunitní a sociální sítě (fungování
místních komunit).

5. Zvýšení prestiže péče a posílení společenského uznání a postavení
neformálně pečujících, tedy celkové zlepšení obrazu péče i pečujících.

6. Systémová změna pojetí neformální péče.



Děkuji za pozornost 

Bořivoj Sekanina
Krajský úřad Jihomoravského kraje

oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky

tel.: 541 651 424

e-mail: sekanina.borivoj@kr-jihomoravsky.cz

www.rodinnapolitika.cz

www.seniorskapolitikajmk.cz

www.facebook.com/rodinnapolitikajmk

twitter.com/RP_JMK
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